
SCHVÁLENĚ VZN BOLO
—VYVESENĚ DŇA: 1712 2019

ZVESENĚ DŇA: 1 i
PODpIs

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 5 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. O

obecnom zriadení v znení neskoršich zmien a doplnkov a S 81 ods. S zákona č. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich zmien a doplnkov (ďalej len
„zákon o odpadoch“) vydáva toto

Všeobecne závázné nariadenie

Č. 13/2019/VZN

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8/2016/VZN
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský
Mikuláš v znení VZN Č. 1S/2Ú16/VZN, VZN Č. 5/2017/VZN, VZN Č. 8/2017/VZN, VZN Č. 1/2019.

Článok 1
Základné ustanovenia

Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 8J2016/VZN o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš v znení
VZN Č. 15/2016/VZN, VZN Č. 5/2017/VZN, VZN Č. 8/2017/VZN, VlN Č. 1/2019/VZN sa mení a dopĺňa
takto:

A) Il.ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. V 5 7 odsek 4 sa za slovami „ mesta Liptovský Mikuláš“ vkladajú slová „a právnická osoba
alebo fyzická osoba - podnikateí, ktorá je oprávnená vykonávať túto Činnosť v súlade so
zákonom o odpadoch a má podpísanú na vykonávanie tejto činnosti zmluvu s mestom“.

2. V 57 odsek Sv piatej odrážke sa za slovom “spösobom“ bodka nahrádza Čiarkou.

5 7 odsek 5 sa dopÍňa šiestou odrážkou, ktorá znie:
“- množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre prevádzkovateľov obchodných
domov.“

B) lll.ČASt

NAKLADANIE S JEDNOTLIVÝMI DRUHMI KOMUNÁLNVCH ODPADOV
3. V 5 9 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

Zberné nádoby na zber zmesového komunálneho odpadu v mestských častiach lľanovo,
Ploštín, Demánová a Bodice musia byť zabezpečené pred prĺstupom medveďa k odpadu
v nich uloženom. Týka sa to rodinných domov, bytových domov, rekreaČných objektov,
ubytovacích, stravovacích a obchodných zariadení. Zberné nádoby musia byť umiestnené
v uzatvorenom priestore (oplotený priestor, prístrešok, v objekte) alebo zabezpečené
uzatváraním znemožňujúcom prístup medveďa k odpadu.

4. V 5 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad v mestských častiach Iľanovo, Ploštín,

Demänová a Bodice v deň odvozu odpadu musia byť sprístupnenéi‘
Doterajšie odseky 3 až S sa označujú ako odseky 4 až 6.



5. 5 11 odsek 4 znie:

„Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinni drobný stavebný odpad rozdeliť na

jednotlivé zložky komunálneho odpadu — stavebné materiály, kovy, sklo, plasty, drevo a pod.

Odpad so stavebných materiálov (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždic a pod.) sú ich

držitelia povinni odovzdať v zbernom dvore v zmysle 5 23 tohto VZN. S ostatnými zložkami

komunálnych odpadov, ktoré boli vytriedené z drobného stavebného odpadu (najmä kovy,

sklo, plasty a drevo), je ich držiteí povinný naložiť v zmysle IV. časti tohto VZN.

6. V 5 11 odsek 5 znie:

„Za drobný stavebný odpad sa platí miestny poplatok. Miestny poplatok sa uhradí v

hotovosti po odvážení a odovzdani drobného stavebného odpadu na zbernom dvore.

Zamestnanec prevádzkovateľa zberného dvora vydá držiteíovi drobného stavebného odpadu

potvrdenie o úhrade miestneho poplatku.“

7. V 5 ha sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„Zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje v rozsahu ustanovenom Prevádzkovým

poriadkom zberného dvora.“

C) IV.ČASt

TRIEDENÝ ZBER ZLOŽIEK KOMUNÁLNEHO ODPADU

8. * 17 odsek 2 znie;

„Zber použitého šatstva a textílií sa vykonáva do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré

sú umiestnené na zberných dvoroch na Podtatranského ul. a Okoličianskej ul. a na ú2emí

mesta Liptovský Mikuláš.“

9. V 5 iSsa za odsek I vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„Objemný odpad z domácností je komunálny odpad, ktorý nie je možné pre jeho veíký

rozmer alebo hmotnosť umiestniť do zberných nádob používaných na zber zmesového

komunálneho odpadu v súlade s týmto VZN, alebo jeho množstvo presahuje ich objem.

Medzi objemný odpad patri nábytok, dvere, staré okná, nadrozmerné nádoby, koberce,

plechové rúry, sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa) a pod. Medzi objemný odpad

nepatri elektroodpad, stavebný odpad, autobatérie, pneumatiky a pod.“

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

10, V 5 18 odsek 3 písmeno c) sa za slovom „hodin“ vkladajú slová „v rozsahu ustanovenom v

Prevádzkovom poriadku zberného dvora“.

11. VS 18 odsek 3 sa vypúšťa písmeno d).

12. V 5 18 odsek 6 sa slová „na skládku alebo do zberného strediska ich póvodca povinný

zabezpečiť individuálne na vlastné náklady“ a nahrádzajú sa slovami „na zberný dvor povinný

zabezpečíť ich póvodca na vlastně náklady‘.

D) V.ČASt

NAKLADANIE S BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNVM QDPADOM

13. V 5 20 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteíného odpadu v mestských častiach lľanovo,

Ploštin, Demänová a Hodice musia byť zabezpečené pred prístupom medveďa k odpadu



v nich uloženom. Týka sa to rodinných domov, bytových domov, rekreačných objektov,

ubytovacích, stravovacích a obchodných zariadení. Zberné nádoby musia byť umiestnené

v uzatvorenom priestore (oplotený priestor, prístrešok, v objekte) alebo zabezpečené

uzatváraním znemožňujúcom prístup medveďa k odpadu. Nádoby v deň odvozu odpadu

musia byť sprístupnené.“

Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.

14. V 5 21 odsek 3 v tretej odrážke sa za textom: „Brantner Poprad, s.r.o., Poprad‘ vkladajú

slová „a Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš“.

E) VII. ČASt

PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA

15. VS 23 odsek 2 sa z tabuľky vypúšťa riadok:

„20202 zemina a kamenivo 0“

16. VS 23 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„Pravidlá prevádzkovania zberného dvora upravuje Prevádzkový poriadok zberného dvora,

ktorý sa nachádza na zbernoni dvore a je uverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa

zberného dvora a mesta Liptovský Mikuláš.“

Článok Z

Záverečné ustanovenia

1) Mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecnom záváznom

nariadení dňa 1212.2019.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli

a účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopÍňa

Všeobecne závázné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. S/20161VZN o nakladani s

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Liptovský Mikuláš

v zneni Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 18/2016/VZN účinné

od 04.01.2017, Všeobecne závázného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2017/VZN

účinné od 12.07.2017, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský Mikuláš č.

8/2017/VZN účinné od 11.10.2017 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Liptovský

Mikuláš č. 1/2019/VZN účinné od 01.03.2019,

4) Mestské zastupiterstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský

Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia Všeobecne závzného nariadenia č. 8/2O16JVZN O

nakladaní s komunálnymi odpadmi a $ drobnými stavebnými odpadmi na území mesta

Liptovský Mikuláš v platnom znení.
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